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21.10.2015 A8-0300/11 

Amendamentul  11 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

Primul paragraf nu împiedică punerea în 

aplicare de către furnizorii de servicii de acces 

la internet a unor măsuri rezonabile de 

gestionare a traficului. Pentru a fi considerate 

rezonabile, astfel de măsuri sunt transparente, 

nediscriminatorii și proporționale, și nu au la 

bază considerații comerciale, ci cerințele 

tehnice de calitate a serviciului ale unor 

categorii de trafic specifice care sunt diferite 

în mod obiectiv. Astfel de măsuri nu includ 

monitorizarea conținutului specific și nu sunt 

menținute în vigoare mai mult decât este 

necesar. 

Primul paragraf nu împiedică punerea în 

aplicare de către furnizorii de servicii de acces 

la internet a unor măsuri rezonabile de 

gestionare a traficului. Pentru a fi considerate 

rezonabile, astfel de măsuri sunt transparente, 

nediscriminatorii și proporționale, și nu au la 

bază considerații comerciale. Astfel de măsuri 

nu includ monitorizarea conținutului specific și 

nu sunt menținute în vigoare mai mult decât 

este necesar. 

Or. en 

Justificare 

Se reinstituie poziția în primă lectură a Parlamentului cu privire la articolul 23 alineatul (5) și la 

considerentul 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Amendamentul  12 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera c  

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(c) a evita congestionarea iminentă a rețelei și 

a atenua efectele congestionării temporare sau 

excepționale a rețelei, cu condiția ca categorii 

echivalente de trafic să fie tratate în mod egal; 

(c) a preveni sau a reduce efectele 

congestionării temporare sau excepționale a 

rețelei cu condiția ca tipurile echivalente de 

trafic să fie tratate în mod egal; 

Or. en 

Justificare 

Reinstituire a textului în primă lectură al Parlamentului European cf. articolului 23 alineatul (5) 

litera (d) și acceptare a compromisului cu Consiliul pentru a trece la (congestionare) „temporară sau 

excepțională”. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Amendamentul  13 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 5 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

5. Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet și furnizorii de 

conținut, aplicații și servicii au libertatea de a 

oferi servicii, altele decât serviciile de acces la 

internet, care sunt optimizate pentru conținut, 

aplicații sau servicii specifice sau o combinație 

a acestora, în cazul în care optimizarea este 

necesară pentru a îndeplini cerințele pentru un 

anumit nivel de calitate al conținutului, 

aplicațiilor sau serviciilor. 

5. Furnizorii de comunicații electronice 

destinate publicului, inclusiv furnizorii de 

servicii de acces la internet și furnizorii de 

conținuturi, aplicații și servicii au libertatea de 

a oferi servicii care nu pot fi oferite prin 

serviciile de acces la internet care sunt 

optimizate pentru conținuturi, aplicații sau 

servicii specifice sau o combinație a acestora, 

în cazul în care optimizarea este necesară 

pentru a îndeplini cerințele cu privire la 

conținuturi, aplicații sau servicii pentru un 

anumit nivel de calitate. Furnizorii de acces la 

internet destinat utilizatorilor nu fac 

discriminări între servicii și aplicații 

echivalente din punct de vedere funcțional. 

Furnizorii de comunicații electronice destinate 

publicului, inclusiv furnizorii de servicii de 

acces la internet pot oferi sau facilita astfel de 

servicii numai în cazul în care capacitatea 

rețelei este suficientă pentru a le furniza în plus 

față de orice servicii de acces la internet 

furnizate. Astfel de servicii nu pot fi utilizate 

sau oferite ca înlocuitor pentru serviciile de 

acces la internet și nu afectează disponibilitatea 

sau calitatea generală a serviciilor de acces la 

internet pentru utilizatorii finali. 

Furnizorii de comunicații electronice destinate 

publicului, inclusiv furnizorii de servicii de 

acces la internet pot oferi sau facilita astfel de 

servicii numai în cazul în care capacitatea 

rețelei este suficientă pentru a le furniza în plus 

față de orice servicii de acces la internet 

furnizate. Astfel de servicii nu pot fi utilizate 

sau oferite ca înlocuitor pentru serviciile de 

acces la internet sau conținut, aplicații sau 

servicii disponibile prin servicii de acces la 

internet și nu afectează disponibilitatea sau 

calitatea generală a serviciilor de acces la 

internet pentru utilizatorii finali. 



 

AM\1076748RO.doc  PE570.903v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament reflectă textul Parlamentului European în primă lectură, conform 

considerentului 49, articolului 2 alineatul (15) și articolului 23 alineatul (2). 

 

 

 


